
Tanıtım faaliyetlerinin yapılması
üniversitenin tanıtımı için yapılan fuar, yolluk, 

broşur,vb ödemeler

Başarı bursu verilmesine devam edilmesi
burs ödemeleri

Lisans ve lisansüstü programların açılması ve mevcutların niteliğinin 

iyilestirilmesi

stajyer ödemeleri, bilimsel faaliyetler dışında 

kalan diğer yolluk ödemeleri, jüri üyelerine 

yapılan ödemeler

Ders programları ve müfredatın gözden geçirilmesi

Akreditasyon alınması için gerekli işlemlerin yapılması
Akreditasyonla ilgili eğitim, başvuru ücreti gibi 

ödemeler

Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına 

katılımın teşvik edilmesi

Erasmus, mevlana ödemeleri,  tanıtım ve yolluk 

giderleri

Yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması için tanıtım yapılması
tanıtım materyali giderleri

Yabancı dil laboratuvar sayısının ve imkanlarının artırılması
yabancı dil laboratuvarı için yapılan her türlü 

alımlar ve bakım onarım giderleri

Eğitim programları düzenlemek eğiticilerin eğitimi için ödenen tutarlar

Uluslararası makale sayısının artırılması
bilimsel faaliyetlerle ilgili yolluk ödemeleri, 

katılım ücretleri

Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısının artırılması burs,  PTİ ödemeleri

Araştırma alt yapısını iyileştirmek laboratuvar cihaz alımı, bakım onarımı, 

kalibrasyon ödemeleri, sarf malzeme alımları, 

araştırma ile ilgili diğer gizmet alımları

Tescil edilen farklı model ve patent sayısının artırılması
patent bedelleri

Fen ve Mühendislik dalında görev yapan öğretim elemanı kadrosunu 

nitelik ve nicelik olarak artırmak

Merkezi Araştırma Laboratuvarındaki makine teçhizat sayısını 

artırmak ve yenilemek

Araştırma laboratuvarlarının akreditasyonunu sağlamak

Kuluçka merkezi ve hobi atölyesi için gerekli alt yapı donanım ve 

ihtiyaçların karşılanması

Kuluçka merkezi ve hobi atölyesi için  alınan 

malzemeler

Teknopark kurulması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Anahtar KelimeFaaliyetler

Amaç 2 - Araştırma ve geliştirme çıktılarının 

toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüğü 

nitelikli araştırmalar yapmak ve projeler 

geliştirmek

Hedef 2-1 Plan dönemi sonuna kadar SCI, SSCI, AHCI,SCI-Exp. İndeksli 

dergilerdeki yayın sayısını ve kurum dışı proje sayılarını 2 katına çıkarmak

Hedef 2-2 Plan dönemi sonuna kadar 10 adet faydalı model, 10 adet patent 

alınmasıyla ilgili çalışmalar yapmak

Hedef 2-3 Plan dönemi sonuna kadar yeni bir Merkezi Araştırma Laboratuvar 

binası yapmak, buradaki makine - teçhizat sayısının %20 arttırmak ve 

araştırma laboratuvarının akredite edilmesini sağlamak.

Hedef 2-4 Plan dönemi sonuna kadar kuluçka merkezi ve hobi atölyesi 

kurularak öğrencilerin üretkenlik becerilerini arttırmak.

Hedef 2-5 Plan dönemi sonun kadar ilimizde bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

ilan etmek ve bu bölgede bir Teknokent kurarak aktif hale getirmek

Amaç Hedefler 

Amaç 1- Kaliteli Eğitim Öğretim hizmeti sunarak 

bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli 

bireyleri yetiştirmek

Hedef 1-1 Plan dönemi boyunca YGS Sınav sonucuna göre ilk 50000'e giripte 

üniversitemize yerleşen öğrenci sayısını her yıl %2, lisansüstü öğrenci sayısına 

da %10 artırmak

Hedef 1-2 Plan dönemi sonuna kadar 20 yeni ana dal, 10 yeni yan dal 

programı açmak ve en az 5 lisans veya lisansüstü programına akreditasyon 

almak.

Hedef 1-3 Plan dönemi sonuna kadar uluslararası değişim programlarına 

katılan öğrenci ve öğretim elemanı sayısını 2 katına çıkarmak ve uluslararası 

öğrenci sayısını % 50 arttırmak.

Hedef 1-4 Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerin yabancı dil öğrenme 

becerisini arttıracak imkanlarını 2 katına çıkartmak

Hedef 1-5 Plan dönemi sonuna kadar öğretim elemanlarının eğitici 

niteliklerinin geliştirilmesi için her yıl düzenli olarak ''Eğiticinin Eğitimi'' konulu 

seminer/program düzenlemek



Hizmet içi eğitim düzenlemek eğitim giderleri

Kalite belgeleri almak için gerekli çalışmalar yapmak
kalite belgesi alınmasına yönelik başvuru, 

eğitim, materyal vb. ödemeler

İç kontrolle ilgili gerekli çalışmalar yapmak

Eğitim Fakültesi ek bina inşaatı

Çayeli ve Pazar yerleşkelerinde spor tesisi yapımı

Batı Park proje yapımı

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi çevre düzenlemesi

Kültür Merkezi uzay çatı yapımı

Kamulaştırma yapımı

Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı

Diş Hekimliği Fakültesi cihaz alımı

Diş Hekimliği Fakültesinin daha kaliteli hizmet vermesi için gerekli 

çalışmaları yapmak

diş hekimliği için yapılan  mobilya,  tüketim 

malzemesi, sarf malzemesi vb.

Kitap alımı yapılması
kitap alımı, veritabanı alımı

Kütüphane çalışmalarının iyileştirilmesi için gerekli çalışamaları 

yapmak

Kütüphane için alınan her türlü bilgisayar, 

mobilya, kırtasiye gibi diğer harcamalar

Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri düzenlemek yolluk ödemesi,  bahar  şenliği gibi etkinliklerde 

yapılan ödemeler, spor faaliyeti ödemeleri

Öğrenci topluluklarının faaliyetlerini desteklemek 

toplulukların düzenlediği faaliyetlere ilişkin  

yapılan her türlü harcamalar,Öğrencilerin 

yaptığı projele

 Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmalar yapmak
 öğrenciler için alınan mobilya, cihaz vb. 

ödemeler

Topluma yönelik hayat boyu öğrenme programları açmak
sürekli eğitim merkezi için yapılan her türlü 

harcama

Öğrenci ve personele verilen yemek hizmetinin iyileştirilmesi Yemek hizmey alımı ve yemekhaneye alınan 

ekipmanlar

Faaliyetler Anahtar KelimeAmaç Hedefler 

Amaç 3- Yönetim ve organizasyon yapısı ile 

kurum kültürünün geliştirilmesi

Hedef 3-2 Plan dönemi sonuna kadar benzer birimlerde (Fakülte,YO,MYO) 

norm kadro çalışmaları yaplmak suretiyle iş yükü dağılımı yeniden planlamak, 

personele yönelik her yıl hizmet içi eğitim düzenlemek

Hedef 3-3 Plan dönemi sonuna kadar iç kontrol uyum eylem planında yer alan 

eylemlerin % 90 tamamlanacak ve kalite güvence belgesi (ISO 9001 vb.) 

alınması için çalışmalar yapılacak

Hedef 3-4 Plan dönemi sonuna kadar öğrencilerimiz ile personellerimizin 

faydalanacağı eğitim, sosyal, kültürel ve spor alanlarının fiziki kapasitesini en 

az %50 oranında arttırmak, çevre düzenlemesi yapılan alanı ise 50 dönüme 

çıkartmak

Amaç 4- Paydaşlara sunulan hizmetleri nicelik ve 

nitelik olarak arttırmak

Hedef 4-1 Plan dönemi sonuna kadar Diş Hekimliği Fakültesinin sunmuş 

olduğu sağlık hizmetlerini nitelik ve nicelik olarak iyileştirmek

Hedef 4-2 Plan dönemi sonuna kadar merkez kütüphanesindeki kitap sayısını 

150.000’e, kütüphane kullanım oranını ise 3 katına çıkarmak

Hedef 4-3 Plan dönemi sonuna kadar öğrencilere yönelik yapılan sosyal, 

kültürel ve sportif etkinliklerin sayısını her yıl % 5 arttırmak. Kariyer 

Geliştirme Merkezini aktif hale getirerek öğrencilerimize kariyer geliştirme 

konusunda destek olmak

Hedef 4-4 Plan dönemi sonuna kadar topluma yönelik düzenlenen hayat boyu 

öğrenme programlarının sayısını % 3 arttırmak

Hedef 4-5 Plan dönemi sonun kadar öğrenciye ve personele verilen yemek 

sayısını (öğün) her yıl % 10 arttırmak, temizlik ve teknik destek hizmetleri ile 

güvenlik hizmetlerini iyileştirmek.



Çay sektörü ile ilgili proje, makale ve etkinlikler düzenlemek
çay  bitkisiyle ilgili  katılınan etkinlikler

Çay tarımı ve çay sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapmak
çay bitkisi ile ilgili projeler,

Bölgemizde su ürünleri ve balıkçılığın geliştirilmesi için gerekli 

çalışmalar yapmak

Balıkçılıla ilgili proje giderleri, bilimsel 

faaliyetler, yem alımı, yolluk ödemeleri vb.

Mevcut araştırma alt yapısının sürekliliğini sağlamak için çalışmalar 

yapmak

Su ürünleri için alınan cihaz ve ekipmanlar, gemi 

bakım onarımı, harçları

Bölgemiz turizm sektörüne katkı vermek amacıyla gerekli çalışmaları 

yapmak
Ardeşen turizm fak için alınan cihaz, mobilya, 

yolluk, proje, sarf malzeme vb.

Tıp Fakültesine sunulan eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi için gerekli 

çalışmalar yapmak
intörn maaşı, tıp fakültesine alınan mobilya, 

cihaz, sarf malzeme, vb. ödemeler

Genel Yönetim Gideri Elektrik,Su Doğalgaz Telefon Fatura Ödemeleri Faaliyet Giderleri Genel Yönetim Gideri

Amaç Hedefler Faaliyetler Anahtar Kelime

Amaç 5- Yerel ve bölgesel kalkınmaya öncülük 

etmek

Hedef 5-1 Plan dönemi sonuna kadar çay sektörüyle ilgili; çayda verim ve 

kaliteyi etkileyen unsurlar ile organik tarıma geçiş, çay işleme teknolojileri ve 

çay bitkisi içerisinde alternatif ürün konseptlerinin (beyaz çay,mor çay,çay 

tohumu yağı vb.) ortaya konulması konularında ar-ge çalışmaları yapmak

Hedef 5-2 Plan dönemi sonuna kadar bölgemizde su ürünleri ve balıkçılığın 

geliştirilmesiyle ilgili en az 10 adet proje ve 12 adet etkinlik düzenlemek

Hedef 5-3 Üniversitemiz Ardeşen Turizm Fakültesi tarafından sunulan 

eğitimin nitelik ve nicelik yönünden iyileştirilerek bölgemiz turizm sektörünün 

ihtiyaci olan uzmanlaşmış personelleri yetiştirmek ve turızm sektöründe 

faaliyet gösteren firmalara yönelik eğitim ve sertifikalandırma çalışmaları 

yapmak

Hedef 5-4 Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından sunulan eğitimi nitelik ve 

nicelik yönünden iyileştirmek ve ilimizin ihtiyaci olan yeni bir araştırma 

hastenesi yapılmasına destek sağlamak


